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F50III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Inspekční elektronické zjišťování i analýza dalších dostupných informací, statistik a údajů, 

kterými Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Česká školní inspekce 

disponují, potvrdily, že některá zařízení školního stravování jsou personálně poddimenzována, 

což má vliv na kvalitu poskytované služby. Dalším poznatkem je, že na úrovni krajů dochází 

ke značným rozdílům v personálním obsazení zařízení školního stravování a v průměrném 

platu na jednoho zaměstnance. Z těchto důvodů bylo navrženo pro zlepšení kvality školní 

stravovací služby stanovit minimální počet pracovních míst v zařízení školního stravování 

v závislosti na objemu výkonu (dále též jen „minimální personální standard“). 

Monitoring České školní inspekce potvrdil praxi některých školních jídelen, vybírat zálohy na 

stravné několik měsíců dopředu. Tato praxe komplikuje sociálně slabším rodinám přístup ke 

službám školního stravování. Proto novela vyhlášky omezuje vybírání záloh na stravné 

maximálně na jeden měsíc dopředu. 

Návrh novely vyhlášky stanoví minimální personální standard, tedy počet úvazků 

zaměstnanců v zařízení školního stravování v závislosti na počtu uvařených obědů v rámci 

školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců, který umožňuje 

normativní pokrytí a který vychází z nejnižšího počtu normativně financovaných úvazků 

zaměstnanců školních jídelen v roce 2015 v krajích. Minimální personální standard stanoví 

nepodkročitelný počet pracovníků, nestanoví jejich počet ani strukturu v jednotlivých jídelnách. 

Rozhodnutí o obsazení zařízení školního stravování zůstává plně v kompetenci 

zaměstnavatele (škola nebo zařízení školního stravování s právní subjektivitou), který musí 

posoudit konkrétní provozní podmínky, a to tak, aby odpovídajícím počtem pracovníků plně 

zabezpečil plnění úkolů, které má zařízení školního stravování ve své hlavní činnosti. Pokud 

zařízení školního stravování vykonává doplňkovou činnost nebo tzv. jinou činnost, pak 

příslušný počet pracovníků potřebných pro tuto činnost, stanovený podle jejího rozsahu 

zaměstnavatelem, bude hrazen z rozpočtu této činnosti. Při stanovení minimálního 

personálního standardu byl brán zřetel také na skutečnost, že ve větších provozech se vaří 

ekonomičtěji než v provozech malých. 

Vyhláška č. 17/2015 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 107/2005 Sb. a upravila poskytování 

dietního stravování, měla za cíl podpořit poskytování dietního stravování a motivovat k němu 

i další zařízení školního stravování. V praxi se však ukázalo, že v mnoha školních jídelnách 

představuje značnou překážku ustanovení, že výběr potravin, receptur, sestavení jídelního 

lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování může provádět pouze 

nutriční terapeut. Současnou právní úpravu by také bylo možné doslovně vykládat tak, že 

nutriční terapeut se přímo podílí na přípravě dietní stravy a toto není v podmínkách zařízení 

školního stravování třeba. Navrhovanou úpravou se rozšíří okruh osob oprávněných 

k posuzování a schválení receptur o lékaře a dále o nelékařské zdravotnické pracovníky 

v souladu s vymezením jejich činností podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech 
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zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 

Současně se umožní vytvoření vzorového jídelníčku, pokynů ke způsobu přípravy dietní 

stravy. Zařízení školního stravování tak bude moci využít i veřejně dostupné odborně 

garantované zdroje, přičemž se vychází z principu, že za přípravu stravy, tedy i stravy dietní 

je primárně odpovědné toto zařízení a nikoli nutriční terapeut. Reálně tak dojde k rozšíření 

možnosti zařízení školního stravování poskytovat dietní stravování. 

II. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Podle § 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb., stanoví MŠMT 

v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky 

organizace školního stravování, provozu zařízení školního stravování a rozsahu 

poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin strávníků a rozpětí 

finančních normativů na nákup potravin. Ze státního rozpočtu jsou příspěvkovým organizacím 

územních samosprávních celků poskytovány finanční prostředky na platy zaměstnanců 

školních stravovacích zařízení. Navrhovaná úprava je podrobnější úpravou provozu zařízení 

školního stravování (provoz zařízení školního stravování aktuálně upravuje obsah § 3 vyhlášky 

č. 107/2005 Sb.) a úplaty za školní stravování (aktuálně obsahem § 5 vyhlášky č. 107/2005 

Sb.). V tomto ohledu je návrh v souladu se zákonným zmocněním, na jehož základě je 

vyhláška vydána. 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 107/2005 Sb. je vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 

odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 

školského zákona.  

Podle § 122 školského zákona, má strávník právo na hmotné zabezpečení, které je povinna 

zajistit právnická osoba, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. MŠMT dále 

stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem podrobnější 

podmínky organizace školního stravování, provozu zařízení školního stravování a rozsahu 

poskytovaných služeb, dále výživové normy podle věkových skupin strávníků a rozpětí 

finančních normativů na nákup potravin. 

Dosažení účelu navrhované právní úpravy je možné jen právní regulací – úpravou právního 

předpisu. Jinak než právním předpisem není možné jednotně upravit ani nastavení 

minimálního personálního standardu zařízení školního stravování, ani omezit nežádoucí praxi 

vybírání záloh na stravné a ani provést úpravu týkající se dietního stravování. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná vyhláška bude mít dopad na veřejné rozpočty a to od 1. ledna 2018.  Potřeba 

zvýšení krajských normativů tak, aby bylo zajištěno financování minimálně v úrovni tohoto 

minimálního personálního standardu v zařízeních školního stravování s počtem stravovaných 

do 50 strávníků, by při stávajícím počtu těchto pracovišť a při stávající úrovni krajských 

normativů (rok 2015) činilo cca 50 mil. Kč.  
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Finanční dopad byl vypočítán z dat k 30. 9. 2014, které jsou uvedeny ve školní matrice a při 

výpočtu byl použitý průměrný měsíční plat za III. čtvrtletí 2015. Finanční navýšení bude pokryto 

z kapitoly školství. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Dopad na podnikatelské prostředí se nepředpokládá. Novela vyhlášky může mít pozitivní 

sociální dopad, neboť bude stabilizovat pracovní sílu v personálně poddimenzovaných 

provozech, což je příčinou neúměrné pracovní zátěže, tím bude mít v těchto provozech také 

dopad na kvalitu školní stravovací služby. Návrh zlepší přístupnost služby školního stravování 

také strávníkům ze sociálně znevýhodněných rodin tím, že omezí nežádoucí praxi vybírání 

záloh na stravné. Zprostředkovaně lze očekávat pozitivní dopad na osoby se zdravotním 

postižením v důsledku usnadnění zařízení školního stravování poskytovat dietní stravování. 

Dopad na životní prostředí se nepředpokládá. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen, neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních 

údajů. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska korupčních rizik. Korupční rizika 

nelze spatřovat ani v jedné z navrhovaných změn, tj. ani v zavedení minimálního personálního 

standardu, ani v omezení možnosti požadovat zálohu na stravné pouze na měsíc dopředu. 

V případě dietního stravování lze vzhledem k rozšíření okruhu oprávněných osob uvést, že 

případné potenciální korupční riziko dosavadní úpravy se minimalizuje. Žádným způsobem se 

tak z hlediska možné korupce nepředpokládají rizika. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá jakékoliv dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

B. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 (§ 2 odst. 5):  

Předně se navrhuje jazyková úprava daného ustanovení, kdy se slovo „provádí“ nahrazuje 

slovem „posoudí“. Původní textace byla nepřesná, když jazykovým výkladem nebylo možné 

dospět k tomu, co se rozumí pod tím, že nutriční terapeut provádí způsob přípravy jídel. 

Současně se navrhuje rozšířit okruh osob, které budou nově posuzovat výběr potravin, 

receptury, způsob přípravy jídel a rovněž také vzorový jídelníček. Ve výsledku by tak mělo dojít 

k tomu, že odborně způsobilou osobou zůstane i nadále nutriční terapeut podle § 15 zákona 

č. 96/2004 Sb., ale současně se okruh rozšiřuje i o další osoby podle zákonů č. 95/2004 Sb. 

a č. 96/2004 Sb., které disponují potřebnými odbornými předpoklady. Navrženou právní 
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úpravou se zařízení školního stravování umožní využívat i veřejně dostupné, avšak odborně 

garantované zdroje, které obsahují receptury, vzorové jídelníčky či návody na bezpečný 

způsob přípravy dietní stravy. Současně se však ponechává možnost volby „in house“ 

odborného garanta dietní stravy. 

K čl. I bodu 2 (§ 3 odst. 8): 

Minimální personální standard stanoví, že zařízení školního stravování při stanovení počtu 

pracovních míst musí respektovat minimální počet zaměstnanců, přepočítaný na plně 

zaměstnané, stanovený v příloze č. 3 vyhlášky. O odpovídajícím počtu zaměstnanců rozhodne 

provozovatel, na základě posouzení konkrétních provozních podmínek, počet zaměstnanců 

nesmí být nižší než stanovený minimální standard.  

K čl. I bodu 3 (§ 5 odst. 1): 

Navrhuje se výslovně omezit možnost vyžadovat zálohu na stravné na více než jeden měsíc 

dopředu. Tím se má zamezit praxi některých školních jídelen vybírat zálohy na stravné několik 

měsíců dopředu. 

K čl. I bodu 4 (příloha č. 3): 

Ustanovení § 3 odst. 8 zavádí odkaz na nově doplňovanou přílohu č. 3. V příloze č. 3 je 

stanovena funkční závislost počtu zaměstnanců, přepočítaného na plně zaměstnané 

v závislosti na denním počtu obědů v hlavní činnosti, pokud se jedná o školní jídelny, jejichž 

činnost vykonává právnická osoba podle § 160 odst. 1 školského zákona, a v závislosti na 

počtu obědů ve školním stravování, pokud se jedná o školní jídelnu, jejíž činnost vykonává 

právnická osoba podle § 160 odst. 2 školského zákona. Minimální personální standard 

stanovuje minimální počty zaměstnanců, kteří budou v zařízení školního stravování zajišťovat 

činnost školního stravování a závodního stravování vlastních zaměstnanců (nikoli doplňkovou 

nebo jinou hospodářskou činnost). Jedná se o zaměstnance obchodního provozu (zejména 

kuchař, pomocný kuchař) a zaměstnance technickohospodářské zaměstnance (THP), tj. např. 

ekonoma, hospodáře, rozpočtáře. Dále jsou stanoveny opravné koeficienty pro směnný 

provoz, mateřské školy, pro školní jídelny-výdejny a školní jídelny- 

-vývařovny. 

K čl. II: 

Za účelem zajištění dostatečné legisvakance se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti 

prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení. Účinnost 

stanovení minimálního personálního standardu v zařízeních školního stravování je 

navrhována s ohledem na schválený státní rozpočet kapitoly 333 Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy až od 1. ledna 2018. 
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